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Θέκα: Πξόζθιεζε ζε ζεκηλάξην  Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Κάζηξν: Ο ηόπνο ην 

νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη» 

 

       

 Σν ΚΠΔ Μνιάσλ σο ζπληνληζηήο ηνπ Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Κάζηξν: Ο ηόπνο 

ην νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη» ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο επηκόξθσζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη πινπνηνύλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηεο παξνπζίαζεο λέσλ 

θαηλνηόκσλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ δηνξγαλώλεη ζεκηλάξην κε ζέκα:  

« Κάζηξα θαη πξαγκαηείαη. Τξνθνδνζίεο, αληαιιαγέο, πξνϊόληα ηόηε θαη 

ζήκεξα» 

  θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ζπλερήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη 

πινπνηνύλ αλάινγν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα 

ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. 

 Σν ζεκηλάξην ζα πινπνηεζεί ζηηο 16, 17 θαη 18 Ιαλνπαξίνπ 2015 ζηνπο Μνιάνπο θαη 

ζηε Μνλεκβαζία θαη απεπζύλεηαη ζε 40 εθπαηδεπηηθνύο  θαζώο θαη ζηα κέιε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Γηθηύνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζύγθιεζε ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ΠΟ ηνπ Γηθηύνπ. 

                
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & 

Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

                  
 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ                                          Mνιάνη  7-11-2014 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΟΛΑΩΝ                                                 Αξ. Πξση.336  

Σαρ. Γ/λζε: 23052, Μνιάνη. Λαθσλία.                               Πξνο: 1.ρνιηθέο κνλάδεο Π/ζκηαο θαη 

Σει:2732024175   Fax:2732023158                                                Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο ρώξαο   

                                                                                                     2. ΚΠΔ όιεο ηεο ρώξαο 

e-mail: kpe-molaon@sch.gr                                                 

www.kpemolaon.gr                                                                          

Blog: www.kpemolaon.blogspot.com                                    (κέζσ ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Δθπ/ζεο                                           

                                                                                                        Πει/λήζνπ) 
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 Σν ΚΠΔ Μνιάσλ δελ ζα θαιύςεη έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα 

παξαβξεζνύλ ζην ζεκηλάξην. Θα θαιύςεη ηε δηακνλή θαη ηε δηαηξνθή ησλ 

ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ  ζα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο  ηα εμήο θξηηήξηα: 

1. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πινπνηνύλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζρεηηθό κε ηα 

θάζηξα γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά θαη είλαη εληαγκέλνη ζην Δζληθό Θεκαηηθό 

Γίθηπν. «Κάζηξν: Ο ηόπνο ην νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη» 

2. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη πινπνηνύλ γηα δεύηεξε ρξνληά  πξόγξακκα ζρεηηθό κε 

ηα θάζηξα θαη έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν. 

3. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη γηα πξώηε ρξνληά πινπνηνύλ πξόγξακκα ζρεηηθό κε         

ηα θάζηξα θαη πξόθεηηαη λα εληαρζνύλ ζην Γίθηπν 

Σα παξαπάλσ θξηηήξηα αθνξνύλ θαηά πξώηνλ ηνπο εθπ/θνύο ηεο Πει/λήζνπ θαη ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη αλ δε ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

ππόινηπεο ρώξαο αλά θξηηήξην. 

       Σν ζεκηλάξην κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα κέιε ηεο ζπληνληζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ δηθηύνπ  θαη ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ δηθηύνπ.  

 

Από θάζε ζρνιείν ηνπ Γηθηύνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ έλαο ή δύν εθπαηδεπηηθνί. Από 

θάζε ζπλεξγαδόκελν ΚΠΔ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ έλαο ή δύν εθπαηδεπηηθνί.  

      Σν ζεκηλάξην κπνξνύλ επίζεο λα παξαθνινπζήζνπλ ρωξίο θακηά δαπάλε γηα 

ην ΚΠΕ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δήκνπ Μνλεκβαζίαο θαη ηεο Π. Δ.  Λαθσλίαο νη 

νπνίνη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Σν ΚΠΔ Μνιάσλ ζα πξνζθέξεη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξαθαινύληαη νη ζπλάδειθνη νη νπνίνη 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεκηλάξην λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ επηζπλαπηόκελε 

αίηεζε θαη λα καο ηε ζηείινπλ ζην ΚΠΔ Μνιάσλ δηα κέζνπ ησλ Τπεπζύλσλ ρ. 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκνύ ηνπο κέρξη ηελ 18 Ννεκβξίνπ 2014. 

 

 

 

                                                                                    Ο Τπεύζπλνο 

 

 

                                                                                 Νίθνο Παπαδάθεο 

 

 



 

                        ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

         « Κάζηξα θαη πξαγκαηείαη. Τξνθνδνζίεο, αληαιιαγέο, πξνϊόληα ηόηε θαη 

ζήκεξα» 

                       16,17 θαη 18 Ιαλνπαξίνπ 2015 

 Παξαζθεπή 16  Ιαλνπαξίνπ  2015 

                                   ην ΚΠΔ ζηνπο Μνιάνπο 

                                 

16:00 – 16:15         Πξνζέιεπζε – παξαιαβή πιηθνύ – θαθέο  

16:15 -16:45 Καισζόξηζκα –ηόρνη ζεκηλαξίνπ -Παξνπζίαζε ηνπ Γηθηύνπ 

Παπαδάθεο Νίθνο Τπ. ΚΠΔ Μνιάσλ  Μπισλά Μαξία Αλ. 

ππεύζπλε ΚΠΔ Μνιάσλ 

16:45 – 17:00 Δθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

17:00 – 17:30 «Αλαβίωζε ηζηνξηθώλ πξνϊόληωλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε» Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο, Πνύινπ 

Φσηεηλή 

17:30 – 18:00 «Επθπή ζπζηήκαηα θαη κάζεζε» 

Γξ Γηαλλνύηζνπ Νηθνιέηηα 

18:00 -18:15 πδήηεζε - εξσηήζεηο 

18:15 – 18:30 Γηάιεηκκα - θαθέο 

18:30-19:00  «Η βαθή ηεο πνξθύξαο θαηά ηελ αξραηόηεηα» 

Μαξγαξίηε ρξηζηίλα Γξ πληεξήηξηα πθάζκαηνο ΤΠΠΟ 

19:30 -20:00 

 
«Χξωζηηθέο νπζίεο από ηελ πεξηνρή Μνλεκβαζίαο. 

Εκπόξην πξηλνθνθηνύ θαη άιιωλ εηδώλ θαηά ηελ 

πξνβηνκεραληθή επνρή»  Μπισλά Μαξία,  Λέληδα Δπαγγειία 

20:00- 21:00 πδήηεζε - εξσηήζεηο 

21:00  Γείπλν -κπνπθέο 

            

                                άββαην 17 Ιαλνπαξίνπ 2015 

                ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην θάζηξν Μνλεκβαζίαο 

9:00 

 Καθέο 

9:00 – 9:45 «Απνθαηαζηάζεηο κλεκείωλ ζην ρώξν ηνπ Κάζηξνπ 

Μνλεκβαζίαο» 

θάγθνπ Παλαγηώηα  Αξραηνιόγνο 

9:45 -10:30 «Ο επηζηηηζκόο ηνπ Χάλδαθα ηελ πεξίνδν ηνπ Κξεηηθνύ» 

Πνιέκνπ Γξ. Παλνπνύινπ Αγγειηθή 

 

 

10:30 – 11:15 

 

«Τξνθνδνζία θαη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ζην θάζηξν 

Μνλεκβαζίαο» 



 

Γξ Υάξηο Καιιηγά Ιζηνξηθόο αξρηηέθησλ 

11:15 -11:45 «Πόιεηο ή θάζηξα;» 

Νίθνο Καξαπηδάθεο Καζ. Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ  Γ/ληήο ΓΑΚ 

11:45-12:00 πδήηεζε - εξσηήζεηο 

12:00-12:30 Γηάιεηκκα - θαθέο 

12:30 -15:00 «Πξνζεγγίδνληαο ηελ αλαζθαθή ηεο Πάλω Πόιεο 

Μνλεκβαζίαο.» 

 Βησκαηηθό εξγαζηήξη 

Γξ. Καιιηγά Υάξηο Ιζηνξηθόο Αξρηηέθησλ, θάγθνπ Παλαγηώηα  

Μsc Αξραηνιόγνο,  Καινγεξάθνπ Μαηίλα Msc Aξρηηέθησλ Δ 

Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ 

15:00  Διαθξύ γεύκα 

16:00 – 18:30 -«Αλαθαιύπηνληαο ηελ θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβαζίαο» 

Βησκαηηθό εξγαζηήξη  

-«Χωξνεπαίζζεην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη ζην ρώξν ηνπ 

θάζηξνπ». 

Παπαδάθεο Νίθνο, Μπισλά Μαξία, Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο, 

Λέληδα Δπαγγειία, Πνύινπ Φσηεηλή 

18:30 – 20:00 Θεαηξηθό Μνλόπξαθην εκπλεπζκέλν από ηε δσή ζην θάζηξν 

ηνπξνύλε Μαξία Δθπαηδεπηηθόο - Ηζνπνηόο 

21:00 Γείπλν 

 Κπξηαθή 18 Ιαλνπαξίνπ 2015 

                           ην ΚΠΔ Μνιάσλ ζηνπο Μνιάνπο 

Θα γίλνπλ δύν παξάιιεια  εξγαζηήξηα  δηάξθεηαο 2:00 σξώλ πεξίπνπ ην θαζέλα 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δύν εξγαζηήξηα ελαιιάμ.  

                                       

9:00 – 11:00 «Ιζηνξίεο θάζηξωλ – Αλζξώπωλ κλήκεο» 

Θεαηξηθό – Βησκαηηθό εξγαζηήξη πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

ππξάθεο ηαύξνο Τπ. ΚΠΔ Οκεξνύπνιεο Υίνπ 

11:00 – 11:15 Γηάιεηκκα - θαθέο 

11:15 – 13:15  «Ψεθηαθά παηρλίδηα θαη κάζεζε» 

Γξ. Γηαλλνύηζνπ Νηθνιέηηα 

13:00 – 14:30 Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο 

Δθπ/ζεο 

14:30 – 15:30 πδήηεζε – Πξνηάζεηο -πκπεξάζκαηα –Αμηνιόγεζε  

ζεκηλαξίνπ 

15:30 – 16:00 Μπνπθέο –Κιείζηκν ζεκηλαξίνπ - Αλαρώξεζε 
                                                  
 
 
 



 

                                                   ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Σξηήκεξνπ Δπηκνξθσηηθνύ εκηλαξίνπ Δθπαηδεπηηθώλ   
ζηηο 16, 17 θαη 18 Ιαλνπαξίνπ 2015 ζην ΚΠΔ Μνιάσλ 

«Κάζηξα θαη πξαγκαηείαη. Τξνθνδνζίεο, αληαιιαγέο, πξνϊόληα ηόηε θαη 

ζήκεξα» 

 

Ταθηηθόο 

     ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………………..  

     Γήκνο θαηνηθίαο:…………………………………………………………..   

     Δηδηθόηεηα …………………………………………………………………  

    Σειέθσλν ……………………………………………………………………….. 

    ρνιείν ή ΚΠΔ   πνπ ππεξεηώ ……………………………………………….. 

    Κηλεηό ηει……………………………………………………………………… 

      E-Mail………………………………………………………………………….. 

 Προηγοφμενη παρακολοφθηςη Σεμιναρίου ςε ΚΠΕ:  Ναι      Οχι         

       Αν Ναι αναφέρετε τον τίτλο:……………………………………………… 

 πκκεηέρεηε ζην Γίθηπν «Κάζηξν: Ο ηόπνο ην νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη»    

 Ναη         Όρη  

 Πξνηίζεζηε λα ζπκκεηάζρεηε απηή ηε  ρνιηθή ρξνληά 2014-15 ζην Γίθηπν  

              «Κάζηξν: Ο ηόπνο ην νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη 

                                                                                                                                Τπνγξαθή                        

 
Αλαπιεξσκαηηθόο 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………………..  

     Γήκνο θαηνηθίαο:…………………………………………………………..   

     Δηδηθόηεηα …………………………………………………………………  

    Σειέθσλν ……………………………………………………………………….. 

    Κηλεηό ηει……………………………………………………………………… 

      E-Mail………………………………………………………………………….. 

 Προηγοφμενη παρακολοφθηςη Σεμιναρίου ςε ΚΠΕ:  Ναι          Όχι 

        Αν Ναι αναφέρετε τον τίτλο:……………………………………………… 

 πκκεηέρεηε ζην Γίθηπν «Κάζηξν: Ο ηόπνο ην νξίδεη θαη ν άλζξσπνο ην ρηίδεη»   Ναη         Όρη  

  

 Πξνηίζεζηε λα ζπκκεηάζρεηε απηή ηε  ρνιηθή ρξνληά 2014-5 ζην Γίθηπν;  Ναη         Όρη  

 Τπνγξαθή   Ηκεξνκελία 
O Γηεπζπληήο 

                                                                                                                  


